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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. tukee komission vihreässä kirjassaan esittämää aloitetta biojätehuoltoa koskevien 
yhteisön toimien toteuttamisesta;

2. toteaa, että biojätteet muodostavat yli 30 prosenttia kiinteästä yhdyskuntajätteestä; katsoo, 
että biojätehuoltoa parantamalla edistetään luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä 
kierrätystä ja uusiutuvia energialähteitä koskevien tavoitteiden saavuttamista;

3. katsoo, että biojätehuollon on oltava osa jätehuollon kestävää ketjua siten, että tavoitteena 
on luonnonvarojen järkevä käyttö ja säilyttäminen sekä ympäristöhaittojen vähentäminen;

4. muistuttaa, että biojätteen käsittely on järjestettävä jätehuollon menetelmiä koskevan 
yleisen hierarkian mukaisesti, johon sisältyy jätteiden syntymisen ehkäiseminen, 
kierrätys, muuntyyppinen talteenotto esimerkiksi energiantuotantoa varten ja viimeisenä 
vaihtoehtona kaatopaikalle sijoittaminen (direktiivin 1991/31/EY 5 artikla);

5. katsoo, että jätteiden käsittelymenetelmää koskeva oikeasuuntainen päätös voidaan tehdä 
ainoastaan ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet (asutusrakenne, biojätteiden 
ominaisuudet, käytössä olevat laitokset jne.);

6. korostaa, että käytettäessä biojätettä energiantuotantoon on otettava huomioon 
energiatehokkuus ja kestävä kehitys ja että tästä syystä näin saatua energiaa on käytettävä 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla;

7. painottaa, että biojätehuoltoon sisältyvät jätteiden syntymisen ehkäiseminen, kierrätys ja 
kompostointi direktiivissä 2008/98/EC säädetyn jätehierarkian mukaisesti;

8. katsoo, että suuria määriä pilaantuvaa kaatopaikkajätettä voidaan vähentää tehokkaasti 
mekaanis-biologisella käsittelyllä ja käyttää kompostointiin, anaerobiseen mädätykseen ja 
energian talteenottoon;

9. tähdentää, että puhdasta biojätettä on pidettävä arvokkaana luonnonvarana, jota voidaan 
käyttää hyvälaatuisen kompostin tuottamiseen;

10. katsoo, että maatalouden tulevaisuus riippuu myös maaperän hedelmällisyyden 
säilyttämisestä ja parantamisesta; toteaa, että hyvälaatuisen kompostin käytöllä 
maataloudessa voidaan myötävaikuttaa maan tuottavuuden säilyttämiseen, maaperän 
vedenpidätyskyvyn ja hiilidioksidin varastoimiskyvyn lisäämiseen sekä 
keinolannoitteiden käytön vähentämiseen; korostaa jäsenvaltioiden roolia sen 
takaamisessa, että hyvälaatuista kompostia käytetään maatalousmaahan;



PE430.962v02-00 4/6 AD\804870FI.doc

FI

11. korostaa, että on määriteltävä selkeästi biojätteiden käsittelyä ja kompostin laatua 
koskevat normit, jotta vältetään maaperän asteittainen pilaantuminen; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan mahdollisuutta laatia lainsäädäntöehdotus erilliskeräykseen perustuvaa 
kompostointia ja käymisjätteitä koskevista laatuvaatimuksista;

12. huomauttaa, että jätteistä erittyvien kaasujen aiheuttamia ongelmia on vaikeaa ehkäistä 
kompostointivaiheessa, mikä saattaa uhata merkittävästi ympäristöä ja ilmakehää; olisi 
otettava huomioon, että – erityisesti kunnallisen biojätteen – asianmukainen kompostointi 
sisältää pohjaveden suojaamisen kompostointilaitoksen suotovedeltä;

13. katsoo, että "saastuttaja maksaa" -periaatetta olisi käytettävä pilaavien aineiden 
maaperään päästämisestä perittävien korvausten perusteena, jotta maatalous ei joudu 
vastaamaan biojätteen levittämisestä aiheutuvista kielteisistä ulkoisista vaikutuksista;

14. muistuttaa, että jätteiden erilliskeräys on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan 
kaatopaikkadirektiivin (direktiivin 1999/31/EY johdanto-osan 17 kappale) 
noudattaminen, toimitetaan laadukasta materiaalia biojätteen kierrätykseen ja lisätään 
energian talteenoton tehokkuutta; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltiota jätteiden 
erilliskeräysjärjestelmien käyttöönotossa ja esittämään biojätteen kierrätystä koskevia 
sitovia ja kunnianhimoisia tavoitteita;

15. katsoo, että biojätteen polttaminen voi olla käyttökelpoinen jätteenkäsittelyvaihtoehto 
vain sillä edellytyksellä, että polttamisen yhteydessä syntyvä energia otetaan talteen;

16. katsoo, että biojäte on arvokas uusiutuva luonnonvara sähkön ja liikenteessä käytettävien 
biopolttoaineiden sekä kaasuverkkoon syötettävän kaasun tuotannossa, jossa jalostetaan 
biojätteestä saatava biokaasu biometaaniksi (pääasiassa metaania, jonka osuus on 50–
75 prosenttia, sekä hiilidioksidia); kehottaa komissiota tarkastelemaan ja tukemaan 
mahdollisuutta käyttää biojätettä biokaasun tuottamiseen;

17. katsoo, että yhteisön lainsäädännöllä olisi edistettävä järjestelyjä, jotka mahdollistavat 
biokaasun syöttämisen maakaasuverkkoon;

18. toteaa, että yksittäisten jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädäntötoimet ja 
jätehuoltojärjestelmät poikkeavat toisistaan ja että kaatopaikalle sijoittaminen on edelleen 
yleisimmin käytetty kiinteän yhdyskuntajätteen hävittämismenetelmä Euroopan 
unionissa; kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaampia toimia, jotta kaatopaikalle 
sijoittamista koskevia säännöksiä noudatetaan ja sovelletaan koko yhteisön alueella, sekä 
tarkastelemaan tarvetta esittää mahdollisimman pian biojätettä koskeva 
lainsäädäntöehdotus, jotta voidaan muun muassa taata, että biojätettä ei sijoiteta 
kaatopaikoille; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja vaihtamaan biojätteen 
käsittelyä koskevia parhaita käytänteitä;

19. vaatii, että lisätään suuren yleisön tietoisuutta jäteketjun monimutkaisuudesta, 
asianmukaista lajittelua ja jätteiden käsittelyä koskevat ohjeet mukaan luettuina; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kansalaisten opastusta, etenkin kouluissa, jotta 
edistetään kiinteän yhdyskuntajätteen kestävää jätehuoltoa ja valistetaan kansalaisia 
jätteiden erilliskeräyksen hyödyistä; korostaa tässä yhteydessä kaupunkien, kuntien ja 



AD\804870FI.doc 5/6 PE430.962v02-00

FI

kunnallisten yritysten merkitystä, koska ne voivat valistaa kansalaisia ja antaa neuvoja ja 
tietoja, joiden avulla kansalaiset voivat ehkäistä jätteiden syntymistä;

20. kehottaa komissiota tutkimaan, millä biojätteen kaupan aloilla energiatehokkuus on paras 
mahdollinen;

21. panee merkille, että jätteiden kierrätys on yleistymässä Länsi-Euroopassa, kun taas 
Keski- ja Itä-Euroopassa kierrätys on edelleen hyvin vähäistä; kehottaa näin ollen 
komissiota edistämään jätehuoltoa koskevaa ympäristöpolitiikkaa, jolla lisätään jätteiden 
kierrätystä.
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